
קהל
מטרה

הגדירו מיהו קהל היעד שלכם 
חברות, ארגונים, עמותות, 

עסקים גדולים, עסקים קטנים, 
מעסיקים, מעסיקים של חברות 

עיצוב, משרדי פרסום, חברות 
הייטק וכו׳, אם יש צורך, בצעו 

מחקר עליו. 

בדקו איך להתאים את מבנה 
האתר לקהל היעד בצורה 

הטובה ביותר. ככול שהמסרים 
יהיו ממוקדים ביצירת תועלת 
וערך מוסף לקהל המטרה כך 

יתחזק המותג שלכם.

במידה ויש לכם קהל יעד מגוון, 
מומלץ לחלק את האתר לאזורים, 

כאשר כל אזור באתר פונה אל 
קהל יעד ספציפי. מצאו מה אתם 
מצפים שהאתר ייספק להם ואיך 

ליישם זאת באתר.

אפיון אישי לאתר
אז כמה חשוב להתייחס לשלב הזה ברצינות: אפיון האתר לפני תחילת העיצוב והבנייה, 

יעשה סדר בראש מכל הרעש והבלאגן, יעזור להתמקד במטרה וייקל על תהליך העבודה. 
חזרו למסמך הזה מידי פעם בזמן התלבטות או בשלב קבלת החלטות, הוא יעזור לכם.    

היכון. הכן. צא! 

שלב 1 - להבין את המותג 
 

1. מי אתם? 
כיצד אתם מגדירים את עצמכם/את העיסוק שלכם בשיחת חולין?

נסחו את ה ”מי אני” של המותג שלכם.

2. הצד החזק של המותג שלכם?
היו מודעים לחוזקות ולחולשות, העזרו במודל SWOT ובעוגת השירותים.

3. מה האופי שלכם? מה הופך אתכם למיוחדים?
העזרו ברשימות של תכונות אופי אנושיות, זקקו את הבחירה ל 5 ערכים בלבד

   

4. החזון של העסק שלכם
נכון שזה נשמע גדול, אבל תדמיינו את המותג שלכם במיטבו בעוד 5 שנים!

5. למי אתם פונים? איזה לקוחות הייתם רוצים? 
מי הם הלקוחות שהייתם רוצים? מי החברה בו היית רוצה להיות מועסק?

נאמנות
לאמת

הרבה אנשים חושבים בטעות 
שמיתוג אישי מבוסס על תדמית 

חיצונית שמטרתה לפאר או 
להדר. חשוב להבין שהתדמית 

הנתפסת כתוצאה ממיתוג 
איכותי חייבת להיות מבוססת על 

אותנטיות ונאמנות לאמת. 
כלומר הדבר המרכזי כאן הוא 

להעמיק את ההיכרות עם 
עצמכם, להגדיר במדויק במה 

אתם שונים מאחרים, מהן 
החוזקות והחולשות שלכם 

ולהשתמש במידע אותנטי זה כדי 
לבסס עליו את המיתוג.
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שלב 2 - להבין את האתר שלנו

6. קהל היעד שלכם - בואו נבנה פרסונות
אפיינו 3 פרסונות שונות שהם קהל היעד שלכם

7. מה מטרת האתר? איזה פרויקטים תציגו באתר?
למה אתם בונים אתר? מה הצורך העיקרי שלכם?

נסחו במילים פשוטות מה המטרה, ומה תרצו להשיג בעזרת האתר.
בחרו את 4-5 עבודות, היעזרו בפרמטרים הבאים:

- מדבר אל קהל היעד
- עדכני ומרשים מבחינה עיצובית / טכנולוגית, נכון להיום

- רחב ומקיף – ככל שפרויקט רחב יותר, הוא מרשים יותר
- פרויקט עם סיפור טוב

8. סוגי השירותים
ערכו רשימה של כל המוצרים והשירותים שאתם מעניקים, אספו חומר עליהם, כתבו תיאור או סקירה 

מעמיקה על כל מוצר/שירות. 

9. נסחו משפטי הנעה לפעולה
התבססו על הערכים והמטרות. עזרו לגולש לבצע את הפעולה שרצינו שיבצע.

10. מבנה האתר והיררכיה נכונה
רישמו לפי סדר את שמות העמודים (או המקטעים) לפי הנושאים השונים.

ברשימה נוספות פרטו את כל הקטגוריות ותתי הקטגוריות, אם ישנן.
ציינו אילו פיצ׳רים תרצו להוסיף לאתר (וידאו, גלריות, הרשמה לניוזלטר וכו׳)

סוגי 
אתרים

אתר תדמית - למטרת נוכחות 
ומהווה כרטיס ביקור לעסק 

שלכם, בו בעיקר מוצגות עבודות 
ותיאור קצר עליכם ועל השירות 

שאתם נותנים.

אתר תוכן - לשיתוף או מידע של 
תכנים רבים ומקצועיים בתדירות 
קבועה ליצירת תדמית מקצועית 
קידום אורגני בגוגל, ויצירת קשר 

בלתי אמצעי עם קהל היעד.

אתר עמוד אחד - כל התוכן 
של האתר נמצא בדף הבית.  

ובין המקטעים עוברים
בגלילת עכבר.

פיצ׳רים
ישנם תוספים רבים לאתרים, 

הנפוצים שבהם גלריית תמונות, 
אפשרות לתשלום מקוון דרך 

פייפל או כ. אשראי, אינטרקציה 
עם פייסבוק, צ׳אט, קטעי וידאו 

ואנימציות, טפסים שונים כמו 
שירות לקוחות,

רישום לניוזליטר ויצירת קשר.
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זהו. אנחנו בשלים לרדת לwireframe  ולשרטט את תרשימי העמודים לפי כל הנתונים שאספנו :)
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